
DECYZJA KOMISJI

z dnia 14 grudnia 2006 r.

ustalająca odpowiednie poziomy emisji przyznane Wspólnocie i każdemu z jej państw
członkowskich w ramach Protokołu z Kioto na mocy decyzji Rady 2002/358/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6468)

(2006/944/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 2002/358/WE z dnia 25 kwietnia
2002 r. dotyczącą zatwierdzenia przez Wspólnotę Europejską
Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczo-
nych w sprawie Zmian Klimatu i wspólnej realizacji wynikają-
cych z niego zobowiązań (1), w szczególności jej art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik II do decyzji 2002/358/WE ustanawia iloś-
ciowo określone zobowiązania do ograniczenia lub
redukcji emisji w celu ustalenia odpowiednich poziomów
emisji przydzielonych Wspólnocie i jej państwom człon-
kowskim z zastrzeżeniem art. 4 Protokołu z Kioto.
Załącznik B do Protokołu z Kioto ustanawia ilościowo
określone zobowiązania do ograniczenia lub redukcji
emisji w celu ustalenia poziomów emisji przyznanych
państwom członkowskim, które przystąpiły do Wspól-
noty po dniu 25 kwietnia 2002 r., z wyjątkiem Cypru
i Malty, które jeszcze nie mają ilościowo określonych
zobowiązań do ograniczenia lub redukcji emisji
w ramach Protokołu z Kioto.

(2) Odpowiednie poziomy emisji przyznane Wspólnocie
i państwom członkowskim, wyrażone w tonach równo-
ważnika dwutlenku węgla, ustalono w załączniku do
niniejszej decyzji. Te poziomy emisji obliczono na
podstawie zweryfikowanych danych dotyczących emisji
w roku referencyjnym przedstawionych przez państwa
członkowskie na mocy art. 23 decyzji Komisji
2005/166/WE z dnia 10 lutego 2005 r. ustanawiającej
zasady wykonania decyzji Parlamentu Europejskiego
i Rady 280/2004/WE dotyczącej mechanizmu monitoro-
wania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie
i wykonania Protokołu z Kioto (2), pomnożonych przez
ilościowo określone zobowiązania do ograniczenia lub
redukcji emisji ustanowione w załączniku II do decyzji
2002/358/WE oraz w załączniku B do Protokołu

z Kioto, a następnie pomnożonych przez pięć, tak aby
odzwierciedlały pięć lat pierwszego okresu zobowiązań
w ramach protokołu.

(3) Zgodnie z art. 3 decyzji 2002/358/WE ilość przyznana
Wspólnocie Europejskiej i każdemu państwu członkow-
skiemu jest równa jego odpowiedniemu poziomowi
emisji ustalonemu w załączniku do niniejszej decyzji.

(4) Weryfikacja danych dotyczących emisji w roku referen-
cyjnym w ramach Protokołu z Kioto, przedstawionych
przez państwa członkowskie na mocy art. 23 decyzji
2005/166/WE, wymagała ponownego obliczenia,
w wyniku którego otrzymano różnicę arytmetyczną
11 403 608 ton równoważnika dwutlenku węgla między
ilością przyznaną Wspólnocie Europejskiej a sumą ilości
przyznanych państwom członkowskim i wymienionych
w załączniku II do decyzji 2002/358/WE. Różnica ta
powinna zostać rozdysponowana przez Wspólnotę jako
przyznane jednostki emisji.

(5) Wszelkie zmiany w ostatecznych poziomach emisji
Wspólnoty i jej państw członkowskich wynikające
z weryfikacji poziomów emisji na mocy art. 8 Protokołu
z Kioto należy wprowadzać poprzez zmiany niniejszej
decyzji.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Komitetu ds. Zmian Klimatycznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Odpowiednie poziomy emisji w odniesieniu do ton równoważ-
nika dwutlenku węgla przyznane Wspólnocie i państwom
członkowskim w pierwszym okresie ilościowo określonych
zobowiązań do ograniczenia i redukcji emisji w ramach Proto-
kołu z Kioto określono w załączniku.
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(1) Dz.U. L 130 z 15.5.2002, str. 1.
(2) Dz.U. L 55 z 1.3.2005, str. 57.



Artykuł 2

Różnica 11 403 608 ton równoważnika dwutlenku węgla między poziomami emisji Wspólnoty a sumą
poziomów emisji państw członkowskich wymienionych w załączniku II do decyzji 2002/358/WE jest
rozdysponowana przez Wspólnotę jako przyznane jednostki emisji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Stavros DIMAS

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

Odpowiednie poziomy emisji przyznane Wspólnocie i państwom członkowskim w odniesieniu do ton
równoważnika dwutlenku węgla w pierwszym okresie ilościowo określonych zobowiązań do ograniczenia

i redukcji emisji w ramach Protokołu z Kioto

Wspólnota Europejska (1) 19 683 181 601

Belgia 679 368 682

Dania 273 827 177

Niemcy 4 868 520 955

Grecja 694 087 947

Hiszpania 1 663 967 412

Francja 2 819 626 640

Irlandia 315 158 338

Włochy 2 429 132 197

Luksemburg 45 677 304

Niderlandy 1 008 565 720

Austria 343 405 392

Portugalia 386 956 503

Finlandia 355 480 975

Szwecja 375 864 317

Zjednoczone Królestwo 3 412 080 630

Cypr Nie dotyczy

Republika Czeska 902 890 649

Estonia 197 902 558

Łotwa 119 113 402

Litwa 221 275 934

Węgry 578 260 222

Malta Nie dotyczy

Polska 2 673 496 300

Słowenia 92 934 961

Słowacja 337 456 459

(1) Dla celów wspólnej realizacji zobowiązań podjętych na mocy art. 31 ust. 1 Protokołu z Kioto zgodnie z przepisami jego art. 4, na
mocy decyzji 2002/358/WE i mając zastosowanie do państw członkowskich wymienionych w załączniku II do tej decyzji.
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